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Spoštovani starši, učitelji in učenci!  
Dragi učenci! Ob začetku novega šolskega leta vam želim vse dobro. Morda boste v 
prvih dneh res nekoliko pogrešali počitniško sproščenost, a kmalu se boste lahko 
začeli veseliti uspehov, ki jih boste doživljali ob novih spoznanjih, novih 
prijateljstvih, predvsem pa ob vedno jasnejšem zavedanju, kako se z vsako novo 
nalogo, z vsako novo knjigo, širijo vaša obzorja, raste vaše znanje in se poglablja 
vaše razumevanje sebe in sveta okoli vas. Spodbujam vas, da se ne uči samo vaša 
glava, ampak da to, kar vam bo povedano, vedno presoja tudi srce. Učite se vedno 
bolj spoznavati, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je pošteno in kaj je krivično, kaj gradi 
in kaj podira. Zato vam priporočam, da se o vsem naučenem pogovarjate s svojimi 
starši, ki vas imajo radi in vam bodo prav zaradi tega pomagali rasti.  
Dragi učitelji! Čeprav so že stari Latinci sestavili pregovor, da kogar bogovi sovražijo, 
ga naredijo za učitelja, je vendar vaš poklic eden najlepših na svetu in zahvaljujem 
se vam, da ste se zanj odločili in ga opravljate. Res je, da je danes veliko govorjenja 
o pomanjkljivostih, napakah in stranpoteh našega izobraževalnega sistema, vendar 
vi niste izobraževalni sistem. Vi bodite za učence, ki so vam zaupani, avtoriteta 
(ugled ali vpliv, ki izhaja iz vodilnega položaja, moči, znanja). Pa ne toliko avtoriteta 
v današnjem pomenu besede, kjer gre za veljavo, moč in vpliv. Prevečkrat se to 
lahko sprevrže v spopad za veljavo, moč in vpliv. Bolj bodite avtoriteta v samem 
izvoru in pomenu besede: ima jo tisti, ki nekaj ve, tisti, ki uči, ki piše; torej tisti, ki 
svoje znanje in svoje poglede piše v duha učencev. Ali še bolje, bodite avtoriteta v 
smislu tistega, kar pomaga rasti.  
Dragi starši! Vaša razpetost se bo z novim šolskim letom še povečala. Nič več samo 
služba in dom, ampak še toliko drugih dejavnosti, s katerimi boste skušali svojim 
otrokom dati kar največ za življenje. Vem, da danes nekaj velja tisti, ki ima čim več 
dejavnosti. To hlastanje po količini se je preselilo tudi v našo skrb za vzgojo in 



izobraževanje otrok. Čim več krožkov, čim več dejavnosti, da nam ne bo kdo očital, 
da nismo dovolj poskrbeli zanje. Drage mame, dragi očetje, otrokom ne morete 
nikoli dati nič večjega, kot da jim dajete sami sebe. Nikoli naj ne dobijo občutka, da 
so pomembne njihove dejavnosti ali njihovi uspehi ne pa oni sami. Naj vedno čutijo, 
da jih imate radi zaradi njih samih in ne zaradi njihovih dosežkov. Tudi na govorilnih 
urah in roditeljskih sestankih naj bo to v ospredju: kako je z otrokom, kaj doživlja in 
kaj potrebuje, ne pa kakšne ocene je dosegel. Skrb za otroka in ne za njegove ocene 
naj bo središče sodelovanja med vami in učitelji.  
Vsem vam, učencem, učiteljem in staršem želim, da bi se v novem šolskem letu 
predvsem veselili drug drugega, da se boste lahko tudi skupaj veselili napredka. 
Vsem želim Božjega blagoslova in Marijinega varstva.    nadškof msgr. Stanislav Zore 
 

BESEDA ŽIVLJENJA ZA SEPTEMBER – MOČ BOŽJE BESEDE 
 

»S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo, ki ima moč, da reši vaše duše«(Jak 1,21)    

Beseda življenja tega meseca je vzeta iz besedila, ki ga pripisujejo Jakobu, 
pomembni osebnosti  v jeruzalemski Cerkvi. Vernikom  priporoča skladnost med 
verovanjem in življenjem. 

V uvodnem delu pisma podčrta bistveni pogoj za to: osvoboditi se vsakega zla in 
sprejeti Božjo besedo. Ta nas bo vodila po poti uresničitve krščanskega poklica v 
polnosti.  

Beseda Boga ima čisto posebno moč: je ustvarjalna, obrodi dobre sadove v 
posamezniku in skupnosti, gradi odnose ljubezni vsakega od nas z Bogom in med 
nami. 

Ta beseda, pravi Jakob, je bila že “vsajena” v nas. 
 

»S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo, ki ima moč, da reši vaše duše« 
 

Kako? Brez dvoma zato, ker je Bog že ob stvarjenju izrekel dokončno besedo: 
človek je njegova “podoba”. Vsako človeško bitje je namreč Božji “ti”, »so-
govornik«, poklican v bivanje, da bi delil z Bogom njegovo življenje ljubezni in 
občestva (skupnosti). 

Kristjane pa prav zakrament krsta vcepi v Kristusa, Božjo besedo, ki je stopila v 
človeško zgodovino.  

V vsakega človeka je namreč Bog položil seme svoje besede, ki človeka kliče k 
dobremu, pravičnosti, darovanju sebe in za občestvo (za skupnost).  Če to seme 
zavestno sprejmemo in gojimo z ljubeznijo v lastni “zemlji”, je sposobno roditi 
življenje in sadove. 

 

»S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo, ki ima moč, da reši vaše duše« 
 

Bog nam gotovo govori v Svetem pismu, ki ima za kristjane vrhunec v evangelijih. 
Božjo besedo je treba sprejeti tako, da jo prebiramo v ljubečem odnosu do Boga, in 
ko živimo po njej, lahko vidimo njene sadove. 

Boga seveda  lahko poslušamo tudi v globini svojega srca, kjer pogosto zaznamo 



številne »glasove«, mnoge »besede«, parole in ponudbe, vzorce življenja, pa tudi 
skrbi in strahove ... Kako naj torej prepoznamo besedo Boga in ji napravimo prostor, 
da bo živela v nas? 

Potrebno je razorožiti srce in “se vdati” Božjemu vabilu, da bi svobodno in 
pogumno poslušali njegov glas, ki je pogosto zelo rahel in nevsiljiv. 

Ta glas nas vabi, naj izidemo iz sebe in uberemo pota dialoga in srečevanja tako z 
Bogom kakor z drugimi. Vabi nas, naj sodelujemo pri tem, da bo človeštvo postalo 
lepše in se bomo vsi vedno bolj prepoznavali kot bratje. 

 

»S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo, ki ima moč, da reši vaše duše« 
 

Božja beseda ima namreč moč, da naš vsakdan spreminja v zgodbo o osvobajanju 
iz temin osebnega in družbenega zla, pričakuje pa naš osebni in zavestni pristanek, 
čeprav nepopoln, krhek in vedno na poti. 

Naše čutenje in naše misli bodo vedno bolj podobni Jezusovemu čutenju in 
mislim, v nas se bosta okrepila vera in upanje v Božjo ljubezen, naše oči in roke pa 
se bodo odprle potrebam bratov. 

Chiara Lubich je leta 1992 svetovala: »V Jezusu je bila vidna globoka edinost 
(povezava) med ljubeznijo do nebeškega Očeta in ljubeznijo do ljudi, njegovih 
bratov. Njegove besede so se popolnoma skladale z njegovim življenjem. In to je vse 
očaralo in privlačilo. Taki moramo biti tudi mi. Jezusove besede moramo sprejeti s 
preprostostjo otrok in jih uresničevati v vsej njihovi čistosti in svetlosti (jasnosti), v 
njihovi moči in korenitosti, da bi bili takšni učenci, kakršne hoče on, to je učenci, ki 
so enaki učitelju: drugi Jezus, razkropljeni po svetu. Ali obstaja še kakšna večja in 
lepša pustolovščina?«                                                                                        Letizia Magri 
 

PAPEŽ NAPISAL PISMO BOŽJEMU LJUDSTVU IN OSTRO OBSODIL SPOLNE ZLORABE 
 

Pismo prihaja slab teden po objavi poročila o spolnih zlorabah, storjenih s strani 
predstavnikov katoliške Cerkve v ameriški zvezni državi Pensilvaniji. Papež ga začne 
s trditvijo:»Če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje« (1 Kor 16,26). »Te besede sv. Pavla 
na vso moč odmevajo v moje srcu, ko ponovno vidimo trpljenje, ki so ga živeli 
mnogi mladoletniki zaradi spolnih zlorab, zlorab moči in vesti, storjenih s strani 
večjega števila klerikov in posvečenih oseb. Gre za zločin, ki povzroča globoke rane 
bolečine in nemoči, predvsem v žrtvah, a tudi v njihovih svojcih in v celotni 
skupnosti, vernikov ali nevernikov. Ko gledamo v preteklost, ne bo nikoli dovolj 
storjenega, ko se prosi za odpuščanje ali se hoče popraviti povzročeno škodo. Ko 
gledamo v prihodnost, ne bo nikoli premalo vsega, kar se počne, da bi dali življenje 
kulturi, v kateri se takšne situacije ne le nikoli ne bodo ponovile, ampak ne bodo 
našle mesta, da bi se prikrivale in trajale. Bolečina žrtev in njihovih družin je tudi 
naša bolečina, zato je treba še enkrat poudariti naše prizadevanje za zagotovitev 
zaščite mladoletnikov in odraslih v ranljivih situacijah.« 
V zadnjih dneh – piše papež – je bilo objavljeno poročilo, v katerem je zapisana 



izkušnja skoraj tisoč oseb, ki so bile žrtve spolnih zlorab, moči in vesti s strani 
duhovnikov v obdobju približno sedemdesetih let. Izpostavi, da čeprav se velika 
večina primerov nanaša na preteklost, smo kljub minulemu času videli bolečino 
mnogih žrtev in vemo, da rane nikoli ne izginejo, ampak nas obvezujejo, da na vso 
moč obsodimo to grozoto ter se tudi osredotočimo na izkoreninjenje te kulture 
smrti. 
»S sramom in kesanjem, kot cerkvena skupnost, priznavamo, da nismo znali biti 
tam, kjer bi morali biti, da nismo pravočasno delovali, ko smo spoznali razsežnost in 
resnost škode, ki je bila povzročena v mnogih življenjih. Zanemarili in zapustili smo 
male,« trdi papež Frančišek. Izpostavi, da razsežnost in veličina teh dogodkov 
zahtevata, da prevzamemo odgovornost na globalni in skupnostni način. »Danes 
smo pozvani kot Božje ljudstvo, da vzamemo nase bolečino naših bratov, ranjenih v 
mesu in duhu ... Danes želimo, da solidarnost, razumljena v najglobljem in 
najzahtevnejšem pomenu, postane naš način oblikovanja sedanjosti in prihodnosti, 
v okolju, kjer bodo konflikti, napetosti in predvsem žrtve vseh vrst zlorab našli 
iztegnjeno človeško roko, ki jih bo zaščitila in jih rešila njihove bolečine. Ta 
solidarnost od nas zahteva, da obsodimo vse, kar lahko ogroža integriteto vsake 
osebe; solidarnost, ki zahteva boj proti vsaki vrsti pokvarjenosti, posebej duhovni…« 
Papež Frančišek poudari, da si je nemogoče predstavljati spreobrnjenje cerkvenega 
delovanja brez aktivnega sodelovanja vseh članov Božjega ljudstva. »Nujno je, da 
kot Cerkev lahko priznamo in obsodimo z bolečino in sramom grozljivosti, storjene s 
strani posvečenih oseb, klerikov in tudi s strani tistih, ki so imeli poslanstvo bdenja 
in varovanja najranljivejših. Prosimo odpuščanje za svoje grehe in grehe 
drugih,« zapiše sveti oče.                                                            Andreja Červek – Vatikan 
 

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE 
 

Letošnji molitveni dan za duhovne poklice za našo nadškofi jo bo v soboto, 8. 
septembra, na Brezjah pod geslom »Prižigaj luč vere!«. Program srečanja: 
9.00 molitev rožnega venca in molitvena ura za duhovne poklice, 
10.30 slovesna sveta maša. Po maši bo srečanje ministrantov z g. nadškofom. 
Program bodo s svojim sodelovanjem oblikovali sodelavci dekanije Vrhnika. Za 
spovedovanje poskrbi dekanija Zagorje. 
Med sveto mašo, ki jo bo daroval gospod nadškof, bosta med pripravnike za 
diakonsko in mašniško posvečenje sprejeta bogoslovca 5. letnika. K somaševanju 
ste lepo povabljeni vsi duhovniki, posebej še letošnji jubilanti. 
Vse duhovnike tudi prosimo, da molitveni dan priporočite svojim vernikom in se ga 
skupaj z njimi udeležite. Povabite in pripeljite s seboj zlasti mlade, animatorje in 
ministrante, med katerimi Gospod gotovo kliče tudi danes. Naj začutijo našo skrb in 
molitveno podporo pri njihovem odločanju za duhovni poklic. 
Jure Ferlež, Komisija za duhovne poklice 
 



STIČNA MLADIH 2018 - NE BOJ SE! (LK 1, 30) 
 

Vseslovensko srečanje katoliške mladine bo v soboto, 15. septembra, od 9.30 do 
17.30. Ustvarjalci Stične mladih so za udeležence pripravili program, ki mladim 
omogoča romanje, tri vsebinske programe, delavnice, sveto mašo, koncert, 
možnost molitve in prejema zakramentov ter medosebno srečanje. 
Geslo letošnje Stične mladih se navezuje na temo, ki jo je za obdobje treh let na 
svetovnem dnevu v Krakovu mladim predstavil papež Frančišek. Letos izhaja iz 
nagovora angela Gabrijela Mariji: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu« 
(Lk 1,30). 
Sveto mašo bo ob somaševanju škofov in duhovnikov ob 14.15 daroval ljubljanski 
pomožni škof in generalni vikar msgr. dr. Franc Šuštar. 
Vabimo vas, da pridete v Stično ob 9.00, ko se začne zbiranje udeležencev. Prosimo, 
da mlade opozorite na novosti v letošnjem programu (skupni začetek in vsebinski 
programi: Nauči me, Opogumi me, Vnemi me). Spodbudite jih, naj se odločijo za 
enega od vsebinskih programov in po kosilu izberejo delavnico, ki jih zanima. Ne 
pozabite, da se je na odbojkarski turnir potrebno predhodno prijaviti na spletni 
strani. Program bo podrobneje opisan v knjižici, ki jo bodo udeleženci dobili ob 
prihodu na Stično mladih in bo dostopna tudi na spletu. 
9.00 Zbiranje udeležencev 
9.30 Skupni začetek /Uvod Stične mladih 2018 na osrednjem prireditvenem 
prostoru; Spovedovanje 
10.15 do 11.45 Program VNEMI ME, Program NAUČI ME, Program OPOGUMI ME 
Športni turnir (nogomet za fante in odbojka za punce) 
Adoracija pred Najsvetejšim 
11.45 do 12.15 čas za kosilo 
12.15 do 13.45 Delavnice 
14.00 Priprava na mašo in sveta maša 
16.00 Praznovanje in zaključni koncert 
17.30 Zaključek srečanja in slovo udeležencev 
Na spletni strani www.sticna.net je dostopna poslanica Stične mladih, ki je osnovni 
vsebinski dokument, vodilo ustvarjalcev letošnje Stične mladih. Pripravili in objavili 
bomo kratko katehezo, ki naj služi kot popotnica, priprava zainteresiranim mladim 
za srečanje 15. 9. Na spletni strani lahko preberete razlago simbola letošnjega 
srečanja. Opisane so vse delavnice, na voljo pa je tudi shema delavnic, s pomočjo 
katere si lahko udeleženci pomagajo pri izbiri zanje najbolj primerne delavnice. Prav 
tako je objavljen seznam pesmi celotnega programa ter svete maše. 
Nepozabna izkušnja srečanja se na dan Stične mladih lahko začne že na poti. 
Povabljeni ste, da se organizirate in pridete v Stično skupaj. Prejeli boste gradivo za 
pripravo na avtobusu. 



Organizatorji naprošamo voditelje avtobusov, da prispevek za organizacijo poberejo 
že na poti, ker tako zagotovimo večjo pretočnost ob prihodu. 
Iz Ljubljane do Ivančne Gorice bo tudi letos peljal poseben vlak. Vozovnico bo 
mogoče kupiti na vlaku. Prav tako boste že na vlaku lahko poravnali prispevek za 
organizacijo. Vozni red je objavljen na spletu: www.sticna.net. 
V Stično lahko mladi poromajo že na predvečer Stične mladih, v petek, 14. 9. Letos 
se bodo romarji na pot podali peš iz dveh smeri: iz Litije in Trebnjega, s kolesi pa kot 
do sedaj iz Štepanje vasi v Ljubljani. Na romanje se je potrebno prijaviti – prijavnica 
je na spletni strani, kjer je tudi več informacij. 
Povabljeni smo, da se ob molitvi v Svetem Duhu povežemo in prosimo za Stično 
mladih – naj to srečanje v mladih obrodi sadove. 
Prispevek udeležencev za organizacijo 
Prispevek udeležencev za kritje stroškov organizacije je 5 EUR. Od vsake prodane 
vstopnice se 20 % (1 €) nameni v dobrodelne namene – letos bodo zbrana sredstva 
namenjena Karitas Črnomelj, ki bo z njimi pomagala vsem, ki so v junijski naravni 
ujmi utrpeli škodo. 
Donacija 
Če ste kot župnija ali druga organizacija pripravljeni donirati za kritje stroškov, se 
vam vnaprej iskreno zahvaljujemo. Podatki za donacijo: Društvo SKAM, Jurčičev trg 
2, 1000 Ljubljana, SI56 3000 0001 0177 470 (Sberbank), sklic »00 210« in namen 
»Stična mladih – donacija«. Bog povrni za vaš dar! 
Kakor vsako leto bodo v Stični na voljo majice Stične mladih 2018. Na voljo je tudi še 
nekaj zgoščenk Stična benda 3. generacije: Stična točka. 
Dodatne informacije 
Vabljeni k obisku spletne strani www.sticna.net, kjer lahko najdete vse informacije 
in prijavnice. Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine, tel.: 01/426-84-77; 
051/303-815 ali helena.nagode@skam.si. 
Matevž Mehle, tajnik Medškofi jskega odbora za mladino, Helena Nagode, 
koordinatorka Stične mladih 
 

Z MINISTRANTI V HRIBIH 
 

V nedeljo, 19. avgusta, smo pripravili prvi ministrantski izlet v hribe. Proti planini 
Blato v osrčju bohinjskih gora se nas je odpravilo skupaj 14: devet poljanskih 
ministrantov, dva gosta iz Cerkelj, ter trije očetje ministrantov. Torej popolnoma 
moška ekipa. Za organizacijo in vodenje izleta je odlično poskrbel Iris Todorovič, ki 
je tudi planinski vodnik pri PD Škofja Loka.  
Pot nas je v nedeljo vodila iz planine Blato na planino pri Jezeru, nato na planino 
Dedno polje. Po kratkem postanku smo nadaljevali pot preko planine Ovčarija proti 
Dolini Triglavskih jezer. Pred sestopom v to dolino (čez Štapce) smo se želeli 
povzpeti še na Malo Tičarico (2071 mnv), vendar nas je 15 minut hoje do vrha ujela 



močna ploha. Tudi zagrmelo je, zato se je Iris pravilno odločil, da vrh prihranimo za 
kdaj drugič, mi pa smo se po mokrem terenu in povsem premočeni previdno spustili 
do koče pri Triglavskih jezerih (1685 mnv). Hvala Bogu so zaradi kratkotrajnosti 
plohe rezervna oblačila v nahrbtnikih ostala večinoma suha. Ko smo se preoblekli in 
ogreli s čajem, so fantje začeli z raziskovanjem okolice koče ter obhodili Dvojno 
jezero. Nebo se je popolnoma razjasnilo in nastali so čudoviti posnetki, ki si jih lahko 
pogledate na spletni strani naše župnije. 
Po večerji v koči (večinska izbira so bili makaroni z mesom in ne jota, žganci ...) smo 
se namestili v sobo. Seveda so vsi želeli spati zgoraj na pogradih ... Zapeli smo tudi 
nekaj pesmi s kitaro, ki smo jo našli v koči, nato pa smo odrasli odšli načrtovat 
podvige naslednjega dne v gostinski del koče, fantje pa so imeli svojo zabavo v sobi. 
Sledila je večerna molitev (angelček), namesto pravljice za lahko noč pa je Iris 
pripovedoval zanimive zgodbe iz svojih bogatih gorniških izkušenj. Fantje so 
pozorno poslušali napete zgodbe, spraševali in preko tega spoznali gore, njihove 
lepote in pasti, še v povsem novi luči.  
Zjutraj, v ponedeljek, nas je pričakalo prelepo sončno jutro. Po jutranji molitvi in 
zajtrku v koči smo že pred 8. uro odrinili navzgor po Dolini Triglavskih jezer. 
Občudovali smo lepoto stvarstva, odseve gora na vodni gladini, pri vsakem jezeru 
pa je seveda sledilo tudi obvezno metanje kamenja v jezero (fantje ...). Videli smo 
tudi gamsa in dva kozoroga z ogromnimi rogovi, ki so se mirno pasli nad nami na 
meliščih pod Zelnaricami.  
Po slabih treh urah hoje (s postanki), smo prišli do Zasavske koče na Prehodavcih 
(2071 mnv). Tam smo ob malici uživali v čudovitih razgledih na naše Julijce. Preko 
Hribaric smo nato dosegli sedlo Vrata (2192 mnv), kjer smo opravili krst petih naših 
ministrantov, ki so prvič dosegli 2000 metrov nadmorske višine. Krst ni bil pretirano 
boleč (in pobožen…). Po krstu je sledil polurni vzpon po brezpotju do Male Zelnarice 
(2310 mnv), kjer smo pogumni lahko pogledali globoko čez prepadno steno v dolino 
Triglavskih jezer. Po obveznem fotografiranju (in sladkanju s sladkarijami) je sledil 
sestop v dolino Za Kopico. Ta dolina je malo poznana, pa vseeno zelo lepa. Polna je 
vrtač in kraških brezen, v katere je spet zletelo veliko kamenja iz ministrantskih rok. 
Okrog 14 h smo sklenili krožno pot na planini Dedno polje, sledil pa je le še spust 
preko planine Pri Jezeru do avtomobilov na planini Blato. Kmalu zatem, ko smo sedli 
v avto, se je spet ulil dež, ki ima očitno res v Bohinju mlade, saj nikjer drugje po 
Sloveniji takrat radarska slika ni kazala padavin. Ker je dež kmalu ponehal, smo se z 
enim avtom ustavili še pri Bohinjskem jezeru, Pod Skalco, da smo lahko s sebe 
spravili »švic« in s plavanjem preprečili nastanek »musklfibra«.  
Okrog 19h smo se vrnili v Poljane, prijetno utrujeni, a polni lepih vtisov. Strinjali 
smo se, da je bil izlet zelo lep in da se naslednje leto spet skupaj odpravimo v hribe. 
Idej za izlete Irisu zagotovo ne bo zmanjkalo. Za letošnji izlet pa gre zahvala tudi g. 
župniku, ki je našo idejo in izvedbo izleta takoj podprl. Upamo, da se nam naslednje 



leto tudi on pridruži. Kako lepo smo se imeli, pa si lahko pogledate tudi na spletni 
strani naše župnije, kjer boste našli fotografije ter kratek filmček z utrinki z izleta.  
Tomaž Pisk 
 
 

»Blagor sinu, komur je mati prvi, oče drugi, moder in pošten šolnik tretji učitelj, ki ni 
samo učitelj, marveč tudi skrben krščanski odgojitelj.« (bl. Anton Martin Slomšek)  

PISMO ŽUPNIKOM OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA 
 

Začenjamo postopno uvajanje »prispevka za katehezo« v vseh župnijah.  
Utemeljitev: mnogi starši ne prihajajo k nedeljskim sv. mašam, zato v župnijsko 
blagajno praviloma malo prispevajo. S prispevkom jih spomnimo na njihovo 
odgovornost za vzdrževanje katehetske in pastoralne dejavnosti v župniji. Starši se 
dobro zavedajo, da vključenost njihovih otrok v obšolske športne, kulturno-
umetniške in druge prostočasne dejavnosti temelji tudi na njihovem finančnem 
vložku, zato vse, pri čemer finančno sodelujejo, tudi cenijo. To seveda primerjalno 
velja tudi za verouk. 
Prispevek naj bo namenjen kritju stroškov za dar katehistinjam prostovoljkam, za 
ogrevanje, čiščenje, vzdrževanje in opremo učilnic. 
S prispevkom staršev naj se pokrije samo del stroškov župnijskega verouka. Za 
katehezo je namreč odgovorna vsa župnijska skupnost, zato naj se del stroškov 
prenese na celotno skupnost oz. na župnijsko blagajno. 
Nadškofija ne določa višine prispevka, pač pa naj o tem odloča župnik v dogovoru z 
dekanijskimi duhovniki, z župnijskim pastoralnim svetom ter gospodarskim svetom 
oziroma ključarji. V tem znesku niso upoštevani stroški za katekizem, delovni zvezek 
in druge katehetske pripomočke.                              msgr. Stanislav Zore OFM,nadškof 
 

KATEHETSKA NEDELJA in začetek veroučnega leta bo 16. septembra pri maši ob 
10h. Otroci naj prinesejo s seboj šolske torbe, da jih bomo blagoslovili. A kaj je 
pravzaprav blagoslov in čemu je namenjen? Blagoslov je prošnja za Božje 
prijateljstvo. Blagoslavljati pomeni priporočati se Bogu, da nam ostaja naklonjen, še 
posebej v času preizkušenj ali nevarnosti. To ni le navada, ampak vera – notranje 
zavedanje, da ni vse odvisno samo od človeških rok, ampak predvsem od Božje 
moči. V jutranji naglici se kdaj spomnimo in pokrižajmo odhajajočega otroka, ter 
tako prosimo našega Očeta, da ga varuje pred zlom, ki se v šolskih klopeh lahko 
hitro pokaže kot nezbranost, zdolgočasenost in prepirljivost. Tako bo naše življenje 
lažje in manj stresno. Kot je zapisal Sirah: »Gospodove oči bedijo nad tistimi, ki ga 
ljubijo; on je mogočen ščit in močna opora, zavetje pred vročino, senca v opoldanski 
pripeki, varstvo pred spotikanjem in pomoč pred padcem.« (Sir 34, 16) 

KRSTI V SEPTEMBRU bodo zadnjo nedeljo (30. 9.). Priprava na krst bo v 
ponedeljek, 24. 9. ob 19,30 (po maši v veroučni učilnici). Do same priprave priglasite 
kandidate za krst v župnijski pisarni v kulturnem domu z otrokovim rojstnim listom 
in Družinsko knjižico. 



PRAZNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA bo v soboto, 29.9., na praznik nadangelov 
Mihaela, Gabrijela in Rafaela. Sv. maše bodo ob 7h, 10h in sklep ob 17h. Za šolarje 
bo veroučna ura ob 16,30 z molitvijo in s sveto mašo. 
 
Glasilo Pod Martinovim plaščem izdaja Župnija Poljane nad Škofjo Loko; zanj Jože Stržaj, župnik; GSM  041 773 746;  

e-mail:  zupnija.poljane@rkc.si. Oblikovanje Izidor Jesenko 

 



 


